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Concentus Moraviae
Mimořádná příloha

Magdalena Kožená
Historickým momentem festivalu
Concentus Moraviae bude letošní
závěrečný koncert ve slavném
vídeňském domě Musikverein, na němž
25. června vystoupí festivalová patronka
Magdalena Kožená s Collegiem 1704
s dirigentem Václavem Luksem.
Foto: Oleg Rostovtsev

Velké vídeňské finále
Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

L

etošní 24. ročník festivalu Concentus Moraviae nazvali jeho
dramaturgové, všestranná hudebnice Barbara Maria Willi
a britský muzikolog i publicista
Tully Potter, Koncertem národů.
„Jde totiž o spojení dvou úzce souvisejících témat, hudební podoby Vídeňského kongresu v letech 1814 až 1815 a jeho
důsledku, dlouholeté evropské politické rovnováhy, díky níž se dařilo i umění
včetně kvartetní tvorby takzvaných národních škol,“ vysvětluje ředitel festivalu David Dittrich.
A tak Tully Potter pozval letos na festi-

val skvělá smyčcová kvarteta, zatímco
Barbara Maria Willi ve svém dramaturgickém výběru mapuje hudební podobu oné mírové vídeňské události s jejími koncerty, plesy, představeními, hlavními hudebními aktéry, premiérami
i zákulisním děním.
Hudebnice je zároveň letošní rezidenční umělkyní festivalu. „Je velká
čest být rezidenční umělkyní a navíc
můžu okolo jednoho tématu vymyslet
různé programy,“ podotýká s úsměvem
Willi. „Takže například s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou, s kterou
4. června vystoupíme ve Žďáru nad Sázavou, budeme hrát v rámci Concentu
Moraviae zbrusu nové věci. Zejména
písně Jana Václava Huga Voříška. Některé z nich dokonce v naší době ještě ni-

kdy nezazněly. Odehraje se tedy několik premiér a všechny pro mě budou
skvělé, protože já jsem do Voříška úplně zamilovaná,“ vypráví Willi o svém srdečném přístupu ke tvorbě programu.
A stejně emotivně hovoří i o celém festivalu, s nímž spolupracuje prakticky
od počátku. „Ojedinělost festivalu Concentus Moraviae jsem pochopila, když
mě jeho ředitel David Dittrich přizval
před léty ke spolupráci. Jde totiž o jeden z velmi mála festivalů, který se drží
jedné dramaturgické myšlenky a kde
jsou opravdu všechny jeho koncerty
podřízeny filozofii, jež se každý rok
mění,“ vyznává se umělkyně ze svého
vztahu k festivalu odehrávajícímu se na
více místech naší i rakouské země.
Celý rozhovor s B. M. Willi je na str. 9
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Concentus Moraviae
Užitečné informace
Vstupenky
V předprodejní síti TICKETPORTAL,
na www.ticketportal.cz nebo na
www.festivalcm.cz.
V Brně: například TIC – Panenská 1, Indies – Poštovská 2, Student
Agency – Dům pánů z Lipé, nám.
Svobody 17. Kompletní seznam prodejních míst je na webových stránkách www.ticketportal.cz.
Permanentky: cenové zvýhodnění
30 % z původní ceny na pět a více
koncertů dle vlastního výběru. Nelze
sem zahrnout představení v Lysicích
1. 6., v Retzu 10. 6. a ve Vídni 25. 6.
Slevy: studenti (držitelé ISIC), důchodci, držitelé ZTP a ZTP-P (i doprovod). Děti do 6 let bez nároku na
sedadlo mají vstup zdarma.
● Festivalová kancelář
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s., Polní 6, 639 00
Brno, tel. 542 210 713, Klára Zemanová, e-mail: klara@concentus-moraviae.cz. Zde se vyřizují objednávky
permanentek, dopravních kuponů
a hromadné objednávky vstupenek.
● Doprava
Hromadná doprava z Brna je organizována na následující koncerty, odjezdy z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla v 18 hodin.
6. 6. Bystřice nad Pernštejnem
8. 6. Třebíč
9. 6. Mikulov
10. 6. Milotice
16. 6. Valtice
17. 6. Tišnov
19. 6. Slavkov u Brna
20. 6. Náměšť nad Oslavou
24. 6. Státní hrad Pernštejn
25. 6. Vídeň (15.00)
Dopravní kupony na vybrané koncerty v ceně 100 Kč a na koncert 25. 6.
ve Vídni v ceně 350 Kč (v případě zakoupení vstupenek v ceně 40 eur
a dražší bude doprava zdarma) je
možno zakoupit v TIC Brno, Panenská 1, a ve festivalové kanceláři.
● Informace
www.festivalcm.cz, www.facebook.com/Concentus-Moraviae
●

Výběr největších hvězd

Vrchol festivalu poprvé ve Vídni 25. června vystoupí při závěrečném koncertu ve Zlatém sále koncertního domu Musikverein
soubor Collegium 1704 s pěvkyní Magdalenou Koženou. Zahájí tak novou tradici koncertů česko-rakouského partnerství.

Jerusalem Quartet Mikulovský zámek bude 6. června hostit „rakousko-uherský“ program významného komorního souboru složený
z děl skladatelské trojky Haydn – Korngold – Bartók.

Markéta Cukrová
Česká mezzosopranistka vystoupí s klavíristkou
Barbarou Mariou Willi 4. června na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Umělkyně nastudovaly speciálně
pro letošní ročník festivalu písně J. V. H. Voříška,
které se víc než 200 let nehrály.
Borodin Quartet Zámek v Náměšti nad Oslavou uslyší 20. června skvělé interprety Prokofjevových a Šostakovičových kvartetů. V zámecké knihovně přednesou také pátý z takzvaných „ruských“ kvartetů Josepha Haydna.
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letošního festivalu

INZERCE

Soutěž
Hrajte o CD Magdaleny
Kožené a o vstupenky na
závěrečný koncert ve Vídni
Pořadatel festivalu Concentus Moraviae vyhlašuje soutěž o zbrusu nové
CD Il giardino dei sospiri, které nazpívala Magdalena Kožená se souborem
Collegium 1704 a které zazní na závěrečném koncertu festivalu.
Zároveň vyhlašuje soutěž o 3x dvě
vstupenky na tento mimořádný koncert.
Soutěžní otázka:
Kdy a kde se letos koná závěrečný
koncert MHF Concentus Moraviae?

Barbara Maria Willi Vynikající klavíristka a cembalistka je rezidenční umělkyní letošního ročníku
a má také lví dramaturgický podíl na podobě celého programu. Zahraje 4. června ve Žďáru nad
Sázavou, 10. 6. v Miloticích a s Talichovým orchestrem pak 16. 6. ve Valticích i 17. 6. v Moravském Krumlově.

Své odpovědi posílejte do 10. června
2019 na e-mail sarka@concentus-moraviae.cz. Vylosovaní výherci budou
11. června 2019 kontaktováni a informováni e-mailem.

Alfred Brendel
Fenomenální klavírista a jedinečná postava
soudobé hudby zaujme posluchače 7. června v koncertním sále Hudební fakulty JAMU
přednáškou Můj hudební život.
Zahajovací koncert
1. června jej v Lysicích slavnostně
obstará legendární kvartet Quatuor
Mosaiques, a to v téměř operním stylu.
Na nádvoří půvabného lysického zámku
zahrají spolu se sopránovou hvězdou
z Velké Británie Ruby Hughes.

O CD Il giardino dei sospiri
Jde o kolekci výjevů ze světských kantát zachycujících tragickou lásku, a to
od Händelova Qual ti riveggio až k novým vydáním děl Lea, Marcella
a Gaspariniho. Tragické hrdinky těchto milostných příběhů v podání české
mezzosopranistky Magdaleny Kožené hudebně doprovází soubor Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse.
Seznam skladeb:
Benedetto Marcello: Arianna abbandonata
Leonardo Vinci: Sinfonia Maria dolorata
Francesco Gasparini: Atalia
Leonardo Leo: Angelica e Medoro: Or
ch´é dal sol difesa
George Frideric Händel: Agrippina,
HWV 6
George Frideric Händel: Qual ti riveggio, oh Dio, HWV 150

Pavel Haas Quartet
S klavírním virtuosem Borisem
Giltburgem zahraje kvarteto
6. června v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Zazní i majestátní kontrabas Petra Riese
v Schubertově Pstruhovi.

Boris Giltburg Izraelský klavírista se 6. června
přidá ve druhé půli večera k Haasovu kvartetu
a zahrají Schubertův klavírní kvintet přezdívaný podle předposlední věty skladby Pstruh.
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Houslista Pavel Fischer:
„Skládám festivalu poklonu“

P

rogram letošního ročníku festivalu Concentus Moraviae
představuje nevídaný průřez
více než dvaceti českými a zahraničními smyčcovými kvartety. Houslistu a skladatele Pavla
Fischera jakožto dlouholetého primária Škampova kvarteta a především
odborníka na komorní tvorbu oslovil
publicista Lukáš Pavlica.
Kterou část programu byste si z letošního ročníku nenechal ujít?
Pokud by mi čas dovolil, určitě bych si
šel poslechnout Navarra String Quartet, kteří se zformovali na škole The
Royal Northern College of Music
v Manchesteru, kde nyní vyučuji. Byli
to vždy intenzivní a temperamentní
hráči. Lákalo by mě i kvarteto Prezioso, upoutali mě zajímavým programem. Estonská hudba by pro mne
byla něčím celkem novým. Je také
úctyhodné, že přijela kvarteta zvučných jmen jako Jerusalem Quartet, Borodin Quartet, Szymanowski Quartet
a také Talichovo a Haasovo kvarteto.
Vás by však osobně nejspíš lákalo
poznat spíše kvarteta méně známá,
že?
Ano, například Auner Quartett. Slyšel
jsem od nich jednou Mendelssohna
a imponoval mi jejich mladistvý, energický a moderní zvuk. Bylo to zkrátka
příjemně jiné, než je tradice. Právě ta
osobitost se mi líbí. Toto kvarteto
bych tedy s klidným srdcem doporučil. Posluchače, kteří mají raději hlavní proud a chtějí poznat „kamenný“
základ kvartetní literatury, bych poslal na London Haydn Quartet specializující se na hraní na dobové nástroje.
Kterou účast zahraničních či českých kvartet na festivalu považujete za největší úspěch pořadatelů?
Z hlediska prestiže je to určitě Borodin
Quartet, protože jejich tradice se váže
až ke generaci Smetanovců. Samozřejmě dnes už jsou to úplně jiní čtyři hudebníci, nicméně je to nepochybně
věhlasný soubor a festivalu to dodává
na zvuku.
A co říkáte na program jejich koncertu?
Krásný! Tohle je zrovna jeden z koncertů, na který bych určitě šel. Částečně také z osobních důvodů, protože
miluji Prokofjevův 2. smyčcový kvartet. Proti prvnímu a intelektuálnější-

Pavel Fischer
Výjimečný houslista,
skladatel a profesor The Royal
Northern College of Music
v anglickém Manchesteru
komentuje v rozhovoru program
smyčcových kvartet na letošním
festivalu Concentus Moraviae.
Foto: © Ivan Pinkava

mu je ten druhý intuitivnější, rustikálnější a více založený na lidové hudbě,
což jde i ruku v ruce s tématem národních škol na festivalu.
Mě osobně potěšil v jejich programu Šostakovičův 9. smyčcový kvartet. Jsem rád, že interpreti nevsadili na jistotu a nezvolili nádherný,
přesto možná až příliš upřednostňovaný osmý kvartet.
Vůbec je dobré, že v rámci celého festivalu nezaznívají nezbytně ty nejznámější kusy ani od skladatelů jako Dvořák a podobně. Od něj je tam Smyčcový kvartet číslo 11 C dur, který se hraje
málo. A já jsem rád, že nevidím všude
Americký kvartet nebo třeba Schubertovu Smrt a dívku.
Který program vám osobně tedy
přijde nejzajímavější a který byste
si naopak dokázal představit ještě
o něco lepší? A neschází vám v programu nějaká skladba, nebo nějaké konkrétní těleso?
Z hlediska národních škol mě docela
překvapilo, že tam vůbec nefiguruje
Bedřich Smetana. Na druhou stranu

je Smetana natolik známý a uváděný,
že to částečně chápu. Nu a z interpretů mi nikdo vyloženě neschází. Ale
pokud bych měl přece jen vybrat tělesa, která bych českým posluchačům
přál slyšet, pak by to byli Carducci
Quartet a The Elias String Quartet. Ti
u nás tuším ještě nevystupovali. Určitě zajímavé těleso je Cuarteto Q-Arte,
v jehož interpretaci zazní smyčcový
kvartet Alberta Ginastery, což je kompozičně nesmírně zajímavý skladatel, který se nebojí používat zvukově
neotřelé nápady.
Kde se podle vás rodí specifický
zvuk každého jednotlivého souboru?
Myslím si, že ten charakteristický zvuk
vzniká souhrnem jednotlivých individualit. V kvartetu jsou čtyři hráči, každý má specifický zvuk a během úvodního roku až dvou společného hraní
se vše tříbí a dochází nezřídka i k názorovým třenicím. Pokud jim to vydrží
a ti lidé jsou schopní a odhodlaní, pak
se za nějaké dva roky zvuk ustálí.
V podstatě jde o průsečík čtyř individualit, ze kterého vzniká zvuk nový.

A to je právě duše konkrétního kvarteta. Druhá věc je pak příslušnost k nějaké škole nebo tradici. U českých kvartet to bylo třeba zpěvné, velmi hřejivé, lyrické pojetí, kde se důraz kladl
na krásu zvuku.
Narazil jste v zahraničí na festival,
který by podobným způsobem
jako Concentus Moraviae představil srovnatelné množství smyčcových kvartet? Jedná se podle vás
o častější, nebo spíše ojedinělý projekt z hlediska mezinárodní scény?
Takových festivalů není mnoho, ale
třeba v holandském Amsterdamu je
úžasný festival Strijkkwartet Biennale, který je v tomto ohledu podobný
a představuje špičkové světové soubory. Kvalitní festivaly existují také v Heidelbergu nebo Kanadě, tam to je takzvaný Banff Centre International
String Quartet Festival. Takže ano, takové festivaly jsou, ale u nás je to ojedinělý počin. A musím složit poklonu,
jaká tělesa se organizátorům pro festival podařilo získat.
Celý rozhovor Lukáše Pavlici si
přečtete v časopise Harmonie.
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Magdalena Kožená a Collegium 1704 Na koncertě se představí slavná mezzosopranistka se špičkovým tělesem pod vedením Václava Lukse. Foto: FBM

Hvězdné finále ve Zlatém sále

P

restižní vídeňská koncertní
budova Musikverein bude 25.
června hostit slavnostní festivalové finále s Magdalenou
Koženou, která se zde tentokrát představí společně se špičkovým
souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse.
Poprvé v historii festivalu tak bude
Concentus Moraviae zakončen mimo
festivalová města, a to přímo ve skvostném takzvaném Zlatém sále proslulého vídeňského koncertního domu
i s patřičně hvězdnými interprety.
Magdalena Kožená a Collegium 1704
zde ve vídeňské premiéře přednesou
atraktivní barokní program sestavený
z dramatických scén slavných ženských hrdinek, jako je Armida nebo
Ariadna, ale i méně známých příběhů
oddané lásky, jakým je příběh nymfy
Ero. „Návraty do barokního repertoáru jsou pro mě vždy velice příjemné.
Je to jako otevřít dveře na babiččinu
půdu plnou známých vůní, ručně vyráběných hraček a starých pohádkových knih. V barokní hudbě jako bych
na malou chvíli zapomněla na okolní
svět a vydávám se do neprozkoumaných zákoutí minulosti,“ podotýká
světově vysoce ceněná pěvkyně Magdalena Kožená. A podle jejích slov by
také pro zvolený repertoár jen těžko
našla lepší společníky. „Neumím si

představit vášnivější, divočejší a nespoutanější, ale zároveň i láskyplnější
a citlivější doprovod pro tyto zoufalé
hrdinky, než je Václav Luks a jeho hudebníci,“ usmívá se umělkyně.
Hudbu italských kantát Georga
Friedricha Händela doplní na koncertě také díla jeho benátských a neapolských současníků. Program nahrála
Kožená, považovaná v oboru staré
hudby za naprostou špičku, na CD labelu Pentatone, které bude v průběhu
koncertu slavnostně uvedeno na trh

a už nyní sklízí skvělé kritiky. „Ve výkonu Magdaleny Kožené se vůbec těžko hledají rezervy,“ uvádí jedna
z nich. „Disponuje dokonale osvojenou technikou, umí zřetelně a virtuózně zpívat rychlé pasáže, skvěle propojuje rejstříky či vzdálené tóny, se zdánlivou samozřejmostí střídá emotivní
pasáže s hudební ekvilibristikou. A nebojí se ani vystoupit z interpretačně
komfortní zóny a párkrát použít syrový hrudní rejstřík, který ji promění
v pomstychtivou fúrii.“

Vídeňský koncertní dům Musikverein
Centrum klasické hudby, které bude hostit závěrečný koncert festivalu Concentus Moraviae, je celosvětově proslulé. Miliony posluchačů z celého světa
sem přijíždějí za dokonalým uměleckým zážitkem.
Další desítky milionů znají jeho hlavní Velký sál díky
oblíbenému televiznímu přenosu Novoročního koncertu rezidenčního orchestru, kultovních Vídeňských
filharmoniků. Budova na náměstí Karlsplatz nedaleko bulváru Ringstraße připomíná chrám a Brňanům
bude nápadná i její podoba s některými budovami
v jejich městě. Však také byla vystavěna v roce
1870 Theophilem Hansenem, slavným rakouským
architektem, jehož stavby v čele s Besedním domem zdobí i Brno. Velký nebo také Zlatý sál patří
mezi nejlépe akusticky zvládnuté koncertní prostory
světa a navíc se pyšní skutečně výjimečnou výzdobou, která dokonale umocňuje hudební výkony.

Podtitul akce zní Koncert česko-rakouského partnerství a je věnován
přeshraniční spolupráci. Jde také o zahájení festivalové tradice podobných
česko-rakouských koncertů.
Vstupenky v ceně 10 až 100 eur lze
zakoupit na portálu koncertního
domu www.musikverein.at i v kanceláři festivalu na klara@concentus-moraviae.cz. Z Brna budou vypraveny na
koncert speciální autobusy, držitelé
vstupenky dražší 40 eur mají dopravu
zdarma. — Jana Soukupová
Foto: Shutterstock
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Program festivalu: Vídeňský
Sobota 1. června
Lysice
nádvoří zámku
19.00
Slavnostní zahajovací koncert
Ruby Hughes – soprán
Quatuor Mosaiques
program: Joseph Haydn, Giacomo
Puccini, Ottorino Respighi
●

Neděle 2. června
Boskovice
zámek
Eric Hoeprich – klarinet
London Haydn Quartet
program: Bernhard Crusell,
Carl Maria von Weber

Žďár nad Sázavou
zámek, Freskový sál
19.30
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Barbara Maria Willi – kladívkový klavír
program: Václav Jan Tomášek, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Sigismund von Neukomm, Jan Hugo
Václav Voříšek

●

Středa 5. června
Rájec-Jestřebí
zámek
19.30
Igor Františák – klarinet
Josef Klusoň – viola
Michal Kaňka – violoncello
Zemlinského kvarteto
program: Arnold Schönberg, Leoš Janáček
●

19.30

Pondělí 3. června
Ivančice
kostel Nanebevzetí Panny Marie 19.30
Karel Martínek – varhany, varhanní
pozitiv
Czech Ensemble Baroque Choir
Tereza Válková – um. vedoucí, sbormistr
program: Joseph Haydn, Gioacchino
Rossini, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Luigi Cherubini,
Petr Iljič Čajkovskij
●

Čtvrtek 6. června
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům, Velký sál
19.30
Boris Giltburg – klavír
Petr Ries – kontrabas
Pavel Haas Quartet
program: Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert
●

Pátek 7. června
Brno
Hudební fakulta JAMU
18.00
Alfred Brendel – přednášející
Můj hudební život – přednáška
●

Hustopeče
evangelický kostel
19.30
Talichovo kvarteto
program: František Adam Míča, Jan
Václav Kalivoda, Antonín Dvořák

Sobota 8. června
Třebíč
foyer divadla Pasáž
19.30
Karel Košárek – klavír
Petr Valášek – basklarinet
Oleg Sokolov – marimba, perkuse
Epoque Quartet
program: Jan Kučera, Alexey Asla●

Úterý 4. června
Velké Meziříčí
zámek
19.30
Miloslav Ištvan Quartett
program: Wolfgang Amadeus Mozart,
Leoš Janáček, Miloslav Ištvan, Josef
Suk
●

Zlatý sál ve Vídni Magdalena Kožená, Collegium 1704 a jedna z nejslavnějších
koncertních síní světa. To jsou hlavní aktéři závěrečného koncertu letošního festivalu Concentus Moraviae 25. června. Foto: ČTK
mas, Petr Wajsar, Lukáš Sommer,
Aleš Březina

program: Joseph Haydn, Nikolaus
von Krufft, Jan Ladislav Dusík

●

Neděle 9. června
Lomnice
Synagoga
19.30
Prezioso String Quartet
program: Jaan Rääts, Eduard Tubin,
Dmitrij Šostakovič

●

Mikulov
zámek
19.30
Jerusalem Quartet
program: Joseph Haydn, Erich Wolfgang Korngold, Béla Bartók

●

Pondělí 10. června
Retz
dominikánský kostel
18.00
Cuarteto Q-Arte
program: Heitor Villa-Lobos, Alberto
Ginastera, Astor Piazzolla
●

Nádvoří zámku v Lysicích Čtveřice Quatuor Mosaiques zde na Haydnových kvartetech předvede své skvělé umění. Pokud přijde déšť, koncert se přesune do lysického kostela sv. Petra a Pavla.

Milotice
Zámek
20.00
Jana Boušková – harfa
Martin Novák – lesní roh
Barbara Maria Willi – kladívkový klavír

Úterý 11. června
Slavkov u Brna
zámek
19.30
Cuarteto Q-Arte
program: Heitor Villa-Lobos, Alberto
Ginastera, Silvestre Revueltas
Středa 12. června
Náměšť nad Oslavou
zámek
19.30
Novus String Quartet
Graffovo kvarteto
program: Felix Mendelssohn Bartholdy, Louis Spohr
Čtvrtek 13. června
Žďár nad Sázavou
kostel sv. Prokopa
19.30
Navarra String Quartet
program: Benjamin Britten, Leoš Janáček
●

Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla 19.30
Szymanowski Quartet
program: Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Grażyna Bacewicz
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kongres a kvarteta
Moravský Krumlov
zámek
19.30
Barbara Maria Willi – cembalo
Talichův komorní orchestr
Jan Talich – um. vedoucí
program: Michael Pamer, Johann
Strauss st.

Pátek 21. června
Velké Meziříčí
Zámek
19:30
Kapralova Quartet
program: František Xaver Richter, Vítězslava Kaprálová, Bohuslav Martinů
●

Neděle 23. června
Moravský Krumlov
zámek
19.30
Arild String Quartet
program: Carl Nielsen, Johannes
Brahms
●

Úterý 18. června
Kurdějov
kostel sv. Jana Křtitele
19.30
Meta4
program: Kaija Saariaho, Jean Sibelius
●

Kyjov
Dům kultury
19.30
Alba Regia String Quartet
program: Zoltán Kodály, György Selmeczi, Joseph Haydn
Středa 19. června
Slavkov u Brna
zámek
19.30
Modigliani Quartet
program: Claude Debussy, Camille
Saint-Saëns, Philippe Hersant
●

Rájec-Jestřebí
zámek
19.30
Meta4
program: Robert Schumann, Jean Sibelius
Pátek 14. června
Lysice
zámek
19.30
Doležalovo kvarteto
program: Antonín Dvořák, Leoš Janáček
●

Sobota 15. června
Lednicko-valtický areál, Weinviertel / Rakousko
Hudba na kole
●

Czech Ensemble Baroque Choir
Tereza Válková – um. vedoucí, sbormistr
program: Joseph Haydn, Gioacchino
Rossini, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Luigi Cherubini,
Petr Iljič Čajkovskij

Čtvrtek 20. června
Náměšť nad Oslavou
Zámek
19.30
Borodin Quartet
program: Sergej Prokofjev, Joseph
Haydn, Dmitrij Šostakovič
●

Třebíč
bazilika sv. Prokopa
19.30
Petra Kujalová – varhany
Ivana Michalovičová – varhany
program: Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Sigismund von Neukomm, Johann Georg
Albrechtsberger, Adolf F. Hesse
Pondělí 24. června
Státní hrad Pernštejn
Rytířský sál
19.30
Auner Quartett
program: Wolfgang Amadeus Mozart,
Johanna Doderer, Alexander von
Zemlinsky
●

Úterý 25. června
Vídeň
Musikverein, Zlatý sál
19.00
Koncert česko-rakousk. partnerství
Slavnostní závěrečný koncert
Magdalena Kožená – mezzosoprán
Collegium 1704
Václav Luks – um. vedoucí, dirigent
program: Georg F. Händel, Benedetto
Marcello, Leonardo Leo, Domenico Sarri
●

Neděle 16. června
Boskovice
zámek
19.30
Vertavo String Quartet
program: Edvard Hagerup Grieg, Maurice Ravel, Joseph Haydn
●

Valtice
zámek
19.30
Koncert hejtmana JM kraje
Barbara Maria Willi – cembalo
Talichův komorní orchestr
Jan Talich – um. vedoucí
program: Michael Pamer, Johann
Strauss st.
Pondělí 17. června
Tišnov
kostel sv. Václava
19.30
Karel Martínek – varhany, varhanní
pozitiv
●

Hudba na kole Svými 20 hudebními zastaveními propojí v sobotu 15. června místa Lednicko-valtického areálu, Pálavy i dolnorakouského Weinviertelu. Každý návštěvník si podle dodané mapky může naplánovat vlastní trasu pěšky či na kole.
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Londýn – Amsterdam – Bystřice
nad Pernštejnem

V

ýjimečnou hudební událostí
se ve čtvrtek 6. června stane
festivalový koncert v Bystřici
nad Pernštejnem. Tímto večerem se totiž Velký sál zdejšího
kulturního domu zařadí mezi naprostou elitu světových koncertních destinací – vystoupí zde totiž hvězdné kvarteto Pavel Haas Quartet, jež se navíc
představí s brilantním rusko-izraelským klavíristou Borisem Giltburgem.

I toho předchází výhradně nadšená
pověst a skvělý ohlas z vystoupení po
celém světě. „Giltburg ohromuje vynikající pianistickou technikou, zpěvným přednesem i šíří dynamické palety. Jde zkrátka o jednoho z nejžádanějších světových klavíristů této generace,“ podotýká ředitel festivalu David
Dittrich. Mimořádný Giltburgův cit
pro komorní hudbu si publikum vychutná v souhře s Pavel Haas Quarte-

tem patřícím ke světově nejúspěšnějším komorním tělesům v historii české hudby.
Giltburgovo „třetí ucho“
Právě s „Haasovci“ přede dvěma lety
natočil Boris Giltburg klavírní kvintet
Antonína Dvořáka. Nahrávka sklidila
četná nejvyšší ocenění včetně CD měsíce hudebního časopisu BBC, album
týdne v hodnocení nejprodávanějšího
Pavel Haas Quartet

britského týdeníku Sunday Times i nejprestižnější výroční cenu anglického
časopisu Gramophone, kterých má
Haasovo kvarteto na svém kontě už neuvěřitelný půltucet.
„Boris Giltburg má podle mého něco
jako ‚třetí ucho‘. Je to světový sólista,
ale přitom disponuje úžasným smyslem pro komorní hru,“ myslí si o klavíristovi první houslistka Haasova kvarteta Veronika Jarůšková. A cellista Peter Jarůšek k tomu dodává: „Je to mimořádně citlivý hráč s obrovským
smyslem pro barvu. Udělal by první
poslední, aby nás podpořil, ale nepřekryl.“
V Bystřici se Pavel Haas Quartet
představí nejprve třetím kvartetem
Beethovenova opusu 59, jemuž se podle osoby objednavatele, ruského velvyslance ve Vídni, říká Razumovského
či ruské kvartety. V nich se Beethoven
definitivně rozešel s ideálem domácí
hudby pro potěšení ze souhry. „Požitek z jejich interpretace, která snadno
láme síly slabších hráčů, je už jiného
druhu,“ podotýká dlouholetý dramaturg Filharmonie Brno Jiří Beneš. Ve
druhé půli večera pak zazní proslulý
Pstruží kvintet Franze Schuberta, jeho
snad nejslavnější komorní skladba. Ta
svůj název získala podle předposlední
věty, jež je variací na autorovu stejnojmennou populární píseň Pstruh. Ke
hráčům kvarteta a klavíru Borise Giltburga se zde připojí ještě vynikající
kontrabasista Petr Ries z České filharmonie, jenž často vystupuje i sólově.
— Jana Soukupová

Alfred Brendel bude přednášet v Brně

L

egendární pianista a znalec
hudby Alfred Brendel bude
7. června v brněnském sále Hudební fakulty JAMU přednášet
v rámci festivalu Concentus
Moraviae na téma Můj hudební život.
V tomto smyslu je zvláště zajímavé, že
se narodil 5. ledna 1931 v Loučné nad
Desnou, odkud se v šesti letech odstěhoval, aby za svůj život proputoval půl
Evropy a jako jeden z nejlepších klavíristů vůbec hrál po celém světě především díla Beethovena, Schuberta či
Mozarta. Napsal také řadu knih a publikoval mnoho textů o hudbě.

Alfred Brendel Uznávaný znalec hudby má české kořeny. Foto: Archiv CM

Pro festival zodpověděl umělec
otázku, na co se mohou posluchači
jeho přednášky v Brně těšit. „Jak říká
sám název, jde o přednášku o mém
hudebním životě. Nevěřím, že člověk
jako takový a jeho umělecká osobnost jsou totéž. Už několik měsíců nejsem sám schopen hrát na klavír, ale
v přednášce budou reprodukované
ukázky.“
A co si vlastně myslí o městě Janáčka, Korngolda či Kundery, kde se jeho
vystoupení bude konat? „Do Brna se
velmi těším. Samozřejmě obdivuji Janáčka a četl jsem většinu Kunderova

díla. A brzy se chystám do La Scaly na
tamější nastudování Korngoldovy opery Die tote Stadt.“
A pokud by si z programu letošního
festivalu mohl něco vybrat, na co by
rád zašel? „Od doby, kdy jsem odešel
do důchodu, jsem strávil značnou
dobu vedením smyčcových kvartet.
Mám radost, že na programu jich je takové množství, a kdybych mohl, poslechl bych si je všechna. Musím-li zúžit
výběr, pak jmenuji dva: izraelský Jerusalem Quartet 9. června v Mikulově
a francouzský Modigliani Quartet
19. června ve Slavkově u Brna.“ (jasu)
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Barbara Willi a fenomén Vídně

M

iluji festival Concentus Moraviae i proto, že pro něj interpreti někdy musí nastudovat zcela nový repertoár.
Letos třeba nejen já například pro koncert ve Žďáru nad Sázavou
písně Jana V. H. Voříška. Ale naprosto
exkluzivně nastuduje celý nový program i sborové těleso Czech Ensemble
Baroque Choir, které bude zpívat písně
všech národů, jež se zúčastnily Vídeňského mírového kongresu v letech 1814
–1815.
Tak se vyznává ze vztahu k festivalu letošní rezidenční umělkyně a spoludramaturgyně, vynikající klavíristka a cembalistka Barbara Maria Willi.
Tvrdíte, že jste do českého skladatele Voříška „úplně zamilovaná“. Proč
právě do něho?
Byl to vlastně současník Franze Schuberta. Studoval sice jako zázračné dítě
v Praze, ale pak šel do Vídně, aby se setkal s Beethovenem, což se mu i podařilo. A i když byl vystudovaný právník,
k čemuž ho donutil jeho otec, hlavně ho
táhla hudba, takže především hrál
a komponoval. A i když své písně psal
ve stylu Schuberta, skládal je naprosto
nezávisle. Našel si svou cestu. Tehdejší
romantické cítění ve smyslu „jsem cizincem na této zemi a život je vlastně marný“ bylo zkrátka ve vzduchu. A co mě
nejvíc fascinuje, že si Voříšek vybíral i feministická témata. Třeba téma žen, kterým se narodilo nemanželské dítě, tehdy obrovské drama. Jedna z jeho skladeb vypráví o ženě, která si neví rady
a nakonec se zabije.
Ty písně se víc než 200 let nehrály.
Ano, zněly kolem let 1814–1815, kdy se

Dramaturgyně
Barbara Maria Willi na festivalu letos
čtyřikrát zahraje jako rezidenční
umělkyně. Foto: archiv CM

právě konal Vídeňský kongres, k němuž se vztahuje celé téma letošního ročníku Concentu Moraviae.
Čím byl kongres tak výjimečný?
Pořádal jej kníže Metternich, aby nově
uspořádal Evropu zcela rozkolísanou
napoleonskými válkami a se zcela novým rozložením sil, kdy velmi posílilo
Prusko na úkor Rakouska. Ale zprvu to
s mírovým kongresem vypadalo velice
špatně, někteří politici spolu vůbec nechtěli mluvit. Takže Metternich vymyslel strategii, že z kongresu udělá spole-

čenskou událost plnou oslav, které uvolní atmosféru. Že zde navodí emoční pohodu, díky níž se ti lidé začnou poznávat a mluvit spolu. Proto každý týden
uspořádal ples, na kterém si sezvaní politikové museli zatančit. A proto se právě zde z hudby stalo politikum, prostředek diplomacie. A postupně se Metternichovi opravdu podařilo, že ti lidé spolu
začali jednat.
To by potřebovala i dnešní Evropa.
No ano. V době brexitu atd. máme dnes
také problémy s komunikací. A tehdy

právě hudba, která nepotřebovala slova, byla tím spojovacím článkem mezi
národy. Proto se letošní ročník festivalu
jmenuje Koncert národů. A Vídeňský
kongres, který dostal přezdívku Tančící, je jeho hlavním tématem. Další fenomén Vídně té doby: byla tak kulturní, že
mnoho tamních úředníků bylo zároveň
i umělci. Dodnes zde existuje Spolek
přátel hudby, který tito lidé tehdy založili. A který byl tak vlivný, že postavil
i budovu Musikverein, kde se odehraje
závěrečný koncert festivalu s Magdalenou Koženou a Collegiem 1704. (jasu)

Hudba na kole zazní v Rakousku i u nás

L

etošní speciální akci Hudba na
kole, kterou festival Concentus
Moraviae pořádá v sobotu
15. června už popáté, popisuje její koordinátorka Zdenka Kachlová jako pestrou a zábavnou událost. V rámci České republiky jde navíc o zcela ojedinělý projekt, který spojuje hudbu různých žánrů s cykloturistikou a poznáváním atraktivních míst včetně gastronomií dvou sousedních regionů Jižní
Moravy a Dolního Rakouska.
„Věřím, že si i letos najde každý
účastník Hudby na kole svůj oblíbený
žánr, projede trasu, kterou si sám zvo-

lí, a ochutná také místní gastronomické speciality,“ zdůrazňuje Kachlová
fakt, že akce je vhodná pro všechny věkové kategorie. Každý si může podle
svého hudebního vkusu a fyzické zdatnosti určit jak délku, tak i podobu cesty, jíž projede místa, kde se koncerty
v pravidelných intervalech po celý
den konají. Navíc jsou všechny produkce v obou regionech zdarma.
Letos rovná dvacítka koncertů
„Pro každý ročník připravujeme novinky, takže akci i letos rozšiřujeme
o další zajímavé ‚hudební zastávky‘

v regionech Pálava, Lednicko-valtický
areál a dolnorakouský Weinviertel.
V prvním ročníku jsme začínali na devíti zastávkách, letos jich bude rovných 20, 14 na české a šest na rakouské straně hranice. Návštěvníkům nabídneme třeba možnost poznat unikátní stavbu rotundy, která je součástí
empírového statku Nový dvůr u Lednice. Vystoupí zde navíc výborní bubeníci Ritmo Factory,“ láká Kachlová.
Na rakouské straně upozorňuje na
lichtenštejnský zámek ve Wilfersdorfu, kam pořadatelé umístili „mladou
stage“ pro rakouské hudebníky.

Ale už zahájení pátého ročníku akce
je naplánováno ve velkolepém stylu.
„Ve Valticích na náměstí v 10 hodin
ráno vystoupí společně přes 90 mladých zpěváků z Dětského sboru maďarského rozhlasu a brněnské Kantilény, což, jak věřím, bude ta správná
‚hudební pecka‘ pro dobrou náladu
účastníků po celý den Hudby na
kole,“ usmívá se Zdenka Kachlová.
Tradičně budou zajištěny také autobusy s přepravou kol a účastníci akce mohou soutěžit o atraktivní ceny. Všechny informace lze najít na www.hudbanakole.cz. (jasu)
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Festivalová hudba na greenu

S

Davidem Dittrichem, ředitelem festivalu, jsme si povídali
o netradiční akci, která se stala
už tradiční doprovodnou událostí festivalu Concentus Moraviae – golfovém turnaji Golf for Music
for Golf – GMG.
Co si pod tím mám
představit?
Jak vyplývá ze samotného názvu turnaje,
naší snahou je propojit golf s hudbou. Ale
nejdeme na to prvoplánově; spojení
probíhá na několika úrovních a přináší
s sebou řadu překvapení, jak mohou potvrdit účastníci předešlých pěti ročníků. Základem je ovšem jasný záměr:
uspořádat benefiční turnaj, jehož výtěžek slouží k tomu, abychom mohli na
festivalu Concentus Moraviae stále přinášet publiku tu nejvyšší uměleckou
kvalitu.
Jak přesně turnaj probíhá?
Jedná se o dvoudenní akci. Začíná v pátek večer společenskou částí, která se
skládá z krátkého hudebního vystoupení, večeře snoubené s vínem a násled-

Golf resort Kaskáda
Nachází se 15 km od centra Brna.
V kouzelném údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá
27jamkové mistrovské hřiště. Návštěvníkům je vedle něj k dispozici i 6jamkové veřejné golfové hřiště a 300 m dlouhý driving range. Komplexní zázemí resortu doplňuje čtyřhvězdičkový hotel,
restaurace s terasou a výhledem na
hřiště, moderní kongresové centrum
a komorní útulné wellness centrum.
● Golf resort Kaskáda je nejen místem aktivního odpočinku, ale i výstavní síní pod širým nebem. Na hřišti jsou
rozmístěny sochy Michala Gabriela –
citlivě tak, aby nebyly pro hráče překážkou, ale prostor esteticky dotvářely. Místo je zároveň dějištěm aktuálních výstav.
●

Slavnostní večeři zařídí
restaurant Koishi

Jana Boušková Benefiční golfový turnaj svým uměním zdobí slavní hudebníci.
Jako například skvělá harfenistka na tomto snímku. Foto: Jiří Sláma
né degustace vín z festivalové vinotéky. Druhý den začínáme koncertíkem
žáků základní umělecké školy a přivítáním starostů festivalových měst, po
němž následuje turnaj. Zahrát si na tak
kvalitním a krásném hřišti, jako je Kaskáda, je opravdové potěšení. Resortu
ostatně patří obrovský dík za to, jak velkoryse a profesionálně už šestým
rokem benefiční turnaj GMG hostí!
Chystáte již šestý ročník GMG; dá se
tedy říct, že turnaj splňuje svůj účel
a je úspěšný?
Z mého pohledu jednoznačně ano. Podle ohlasů soudím, že se nám podařilo
nalézt balanc mezi kulturní (hudební,
společenskou a kulinářskou) částí turnaje a samotnou částí sportovní. GMG se
pokaždé konal v mimořádně příjemné
atmosféře, což je stěžejní předpoklad
pro vydařenou hru. Turnaj navštívila
také řada významných osobností, jako
jsou např. Ondřej Havelka, Marek Eben
nebo houslový virtuos Josef Špaček.
A proč zrovna golf, proč ne fotbal,
nebo badminton?

Oceňovaný restaurant Koishi z Brna
bude letos v kongresovém sále golfového areálu Kaskáda zajišťovat
slavnostní čtyřchodovou večeři právě
u příležitosti „festivalového“ golfu. Majitel Koishi Janko Martinkovič k tomu podotkl: „Protože Koishi není ani japonská restaurace, ani sushibar, ale restaurant bez omezení surovin s důrazem na ryby, budou i ony čtyři chody
co nejrozmanitější.“
Který z chodů byste přece jen „vypíchl“?
Ten nejhlavnější. Tedy hudbu, která
bude znít během celého večera. Právě ona výjimečnost akce díky její živé
hudební produkci nás nadchla. Takže
na ono gastro-hudební spojení se velmi těšíme.
Je pro vás samotného inspirací
i golfové prostředí, kde se akce odehraje?
Samozřejmě! I když restauratér si obvykle nenajde tolik času na golf, já
osobně jsem démonem tréninkových
odpališť a patovacích soutěží, které si
patřičně užívám.

Na myšlenku propojit náš festival s golfem mne přivedli festivaloví příznivci
a mecenáši, mezi nimiž je řada zapálených golfistů. Já sám jsem tehdy o golfu nevěděl nic, měl jsem z něj trochu
respekt. Když jsem s konceptem nového benefičního turnaje navštívil na Kaskádě Vladimíra Plašila, byl ke mně neobyčejně vstřícný, ale měl jedno přání:
v jednom ze soutěžních flightů prvního ročníku GMG si přál vidět i mne.
Dnes jsem mu za to nesmírně vděčný –
golf si mě získal, je to úžasná hra.

a návštěvník festivalových koncertů;
slovo dalo slovo a Janko přišel s podporou v tom, co umí nejlépe.

Pojďme se vrátit k jeho letošnímu
dvoudennímu programu, který proběhne 26. a 27. července.
V rámci kulturně-společenského předvečera turnaje připravíme mimořádnou hudební lahůdku, vystoupení fenomenálního klavíristy Ivo Kahánka. Vedle nádherné hudby čeká návštěvníky
opravdový kulinářský zážitek, protože
večeři připraví jedna z nejlepších restaurací v zemi – brněnský restaurant
Koishi v čele se svým šéfkuchařem Martinem Babicou. Majitel Koishi, Janko
Martinkovič, je můj dobrý kamarád

A co turnaj samotný?
Součástí ranních propozic bude krátká
hudební ochutnávka v podání skvělých
mladých muzikantů. Turnaj se půjde
na kamenné a dřevěné devítce a již podruhé budeme hrát texas scramble dvojic. Přijedou také starostové festivalových měst, kteří s sebou pro vítěze turnaje opět přivezou oblíbené hodnotné
ceny spojené s jejich městem. Věřím
ale, že tou nejhodnotnější cenou, a to
pro všechny účastníky bez ohledu na
umístění, bude samotný turnaj a jeho
neopakovatelná atmosféra. (red)

INZERCE

Festival děkuje za podporu partnerům
za finanční podpory

mecenáš

patron

partner

ve spolupráci

hlavní mediální partner

mediální partneři

Il giardino dei sospiri
Magdalena Kožená
COLLEGIUM 1704 · VÁCLAV LUKS

NOVÉ
CD!

Návštěvníci festivalu mohou hudbu nahranou na novém CD Magdaleny Kožené slyšet
živě na závěrečném koncertě 25. června v 19:00 hodin ve Zlatém sále koncertního domu
www.pentatonemusic.com
Musikverein ve Vídni. Doprava z Brna zajištěna!

www.pentatonemusic.com

HUDEBNÍ FESTIVA
AL
ZNOJMO
G. F. HÄNDEL:

SAUL
25. 7. | 27. 7. | 28. 7.
jízdárna Louckého kláštera, Znojmo

NEJLÉPE OBSAZENÉ OPERNÍ
PŘEDSTAVENÍ ROKU 2019 V ČR
ANDREAS SCHOLL, ADAM PLACHETKA,
CZECH ENSEMBLE BAROQUE
REŽISÉR: TOMÁŠ PILAŘ | DIRIGENT: ROMAN VÁLEK
SCÉNICKÉ ORATORIUM VE VLASTNÍ PRODUKCI
VE STYLOVÉ INTERPRETACI NA DOBOVÉ NÁSTROJE

Partnerský festival Hudba Znojmo
prodlouží až do července příjemné
rozpoložení, do kterého Vás v červnu
uvede Concentus Moraviae!
15. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
ZNOJMO S PODTITULEM HUDBA KRÁLŮ
SE KONÁ VE ZNOJMĚ A OKOLÍ

11.–28. 7. 2019
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
WWW.HUDBAZNOJMO.CZ
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Concentus Moraviae

pondělí 27. 5. 2019 ❘ MLADÁ FRONTA DNES

